LSV HÖPEN -SCHNEVERDINGEN

HÖPEN-SCHNEVERDINGEN bevindt zich 355 km vanaf Terlet.
Het veld is mooi gelegen in het natuurgebied de Lüneburger Heide.
Voor een zomerkamp is dit een zeer geschikte locatie.
Het clubgebouw, dat van alle gemakken is voorzien, is dicht bij de strip. De hangaar is één geheel met het
clubgebouw en ook vanuit het clubgebouw toegankelijk.
In het clubgebouw bestaat de mogelijkheid om te slapen. Hiervoor zijn er 1x 2-persoonskamer,
1x 3-persoonskamer en 1x 4-persoonskamer (2x 2 stapelbedden). Er is nog één 4-persoonskamer maar kan
alleen van maandag t/m vrijdag gebruikt worden omdat deze in het weekend voor jongelui van de vliegclub
zelf ter beschikking staat.
De lengte van de lierbaan is 950 meter.
Het is geen lastig veld voor prille solisten. Het veld is voldoende lang voor start en landing van de
Duo-Discus.
Het is goed thermisch en er zijn weinig luchtruimbeperkingen. Ook geschikt voor overlandvluchten.
Tot op ruime afstand vanaf het vliegveld zijn er voldoende mogelijkheden voor het maken van een
buitenlanding.
In het weekend bestaat er de mogelijkheid om een sleepstart te maken.
Evenals Bad Pyrmont wordt gebruikt gemaakt van een telefoonverbinding tussen startplaats en lier.
Wel dienen we zelf te zorgen voor een draaischijf toestel en verlengkabel.
Wanneer gekozen wordt om gebruik te maken van hun lier (kunststof kabels), dan vindt overlessen plaats
in het weekend voorafgaand aan de eerste vliegdag.
Camping
De camping is (gedeeltelijk) in het bos naast het clubgebouw. Een aantal caravans van de eigen leden blijft
staan, daarachter in het bos is er voldoende plaats voor onze tenten en caravans.
Er zijn voldoende stroomaansluitingen aanwezig (normale contactdozen).

Huiskamer met open haard, bar, grote eettafel met bank en stoelen. Toegang tot keuken en sanitair.

Keuken met koelkast, afwasmachine, 3 x 2 pits gasstel, magnetron, oven en ruim voldoende borden,
bestek, pannen etc.

Sanitair (5 wastafels, 3 toiletten, 1 urinoir, 3 afsluitbare douches, 1 wasmachine)
1 toilet en 1 douche eventueel aan te wijzen voor dames

Vluchtvoorbereidingsruimte (hier is ook een computer aanwezig voor de weerberichten).

De trap in de vluchtvoorbereidingsruimte geeft toegang tot de vide en de aanwezige slaapkamers.

4-persoonskamer

Men dient zelf beddengoed mee te nemen.

3-persoonskamer

2 persoonskamer

Camping - Kampvuurplaats

Bij langdurige droogte mag er geen kampvuur gemaakt worden.

Lier

Veld

